
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 1 
 
 
 
Tegenwoordig komt het nog maar zelden voor dat een van de twee partijen lekker ongestoord 
naar een goed eindcontract kan bieden. Ik schat dat in zo'n 75% van alle handen beide partijen in 
de bieding zijn. Volg- en sprongvolgbiedingen worden steeds agressiever en het is dan ook zaak 
je hiertegen afdoende te wapenen wil je een beetje meetellen. In een serie artikelen zal ik 
systematisch ingaan op situaties waarin de biedopbouw op de een of andere manier wordt 
gestoord. 

 
Je partner opent met 1  - de tegenpartij volgt met 1   

 
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat dit een tussenbod is waar je over het algemeen weinig last 
van zult hebben. De meeste antwoorden zullen hetzelfde zijn als zonder tussenbod. Zo zal een 
antwoord van 1  gewoon een 4+ kaart aangeven met 6 of meer punten. Net als zonder 
tussenbod mag op zo'n 1  antwoord nooit of te nimmer gepast worden. 

HV8 AVB3 A5 BT62 
Met een dergelijke hand biedt je gewoon 1  in de gegeven situatie. Je wil in ieder geval een fit in 
een hoge kleur opsporen. Hetzelfde geldt uiteraard voor een antwoord van 1 . Dit belooft een 
4+kaart , 6 punten en ook hier mag in geen enkel geval op worden gepast. Een antwoord van 
1SA belooft nog steeds 6 -9 punten maar ingeval van een tussenbod tevens een stopper in de 
tussengeboden kleur, in dit geval dus een ruitenstopper. 

HV5 963 HT62 743  
bied 1SA, 6-9 pnt en een -stopper Een antwoord van 2  belooft een 4+ kaart en 6-9 punten 
en ontkent een 4-kaart in een hoge kleur . Het bieden van een hoge kleur gaat altijd voor het 
steunen van een lage kleur. Als de tegenpartij een volgbod doet dan hoeft dat niet altijd storend te 
zijn. Soms krijgen we zelfs de mogelijkheid een hand beter te verkopen. Dat komt omdat we na 
een tussenbod het doublet ter beschikking krijgen. Vroeger was zo'n doublet simpelweg voor straf 
maar tegenwoordig weten we dat het zich meer loont om aan zo'n doublet een andere betekenis 
te hechten. Een doublet na een tussenbod op 1-niveau belooft 4-kaarten in alle ongeboden hoge 
kleuren. Dit noemt men een negatief doublet 

B752 HBT6 52 H98  
doublet na 1  - (1 ) , zo'n negatief doublet op 1-niveau belooft minimaal 6 punten en heeft geen 
bovengrens qua punten. Het negatief doublet is tegenwoordig onmisbaar. Zonder dit 
biedinstrument zullen veel fits in een hoge kleur verloren gaan. Het lijkt er op dat we de 
tegenstanders niet meer voor straf zouden kunnen doubleren maar we zullen later zien dat dit 
slechts schijn is.  
 
Oefenmateriaal Opgaven:  
 

 
Uw partner opent 1  en de tegenpartij volgt met 1  Wat is uw bod met de volgende handen:  
 

(1) AV62 652 A853 H2 
(2) 863 VB6  AVT3 V98  
(3) T853  B964 H4 V98  
(4) T98 B96 76  AT954  
(5) VB4 6432 982 HV7  
(6) 832 HVT AV32 H72  

 



 

Antwoorden : 

 

 

 

 

Noord  Oost  Zuid  West  

1  1  ? 
 

Wat is uw bod met de volgende handen:  

(1) AV62 652 A853 H2  

1  :probeer altijd een fit in een hoge kleur te vinden  

(2) 863 VB6 AVT3 V98  

2SA : 10-11 punten en een ruitenstopper. Dit bod zegt tevens dat je geen 4-kaart 

hoog hebt, die zou je hebben geboden Omdat je vrijwel zeker 3 ruitenslagen hebt is 
deze kaart misschien wel een 3SA-bod waard.  

(3) T853 B964 H4 V98  

doublet : een negatief doublet ondanks de slechte kleuren en de magere 6 punten. 

Laat horen dat je twee vierkaarten hoge kleur hebt. 

(4) T98 B96 76 AT954  

2  : ondanks de 5 punten net genoeg om te steunen. Een vijfde -aas en 

doubleton zijn mooi. Laat steun horen als het even kan.  

(5) VB4 6432 982 HV7 

1  : ook zulke slechte kleuren laat je horen.  

(6) 832 HVT AV32 H72  

3SA : 14 punten, een (dubbele) ruitenstopper en geen fit in een hoge kleur. Wat 

anders dan 3SA? Maak je niet druk om de . 
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